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 Београд - Станко Суботић Цане, за којим је Србија расписала међународну потерницу
због шверца цигарета и злоупотребе положаја, у емисији “Између редова” на ТВ Б92
изјавио је да Коштуничин кабинет “срж завере која се води против њега”.

  

- Ја сам био овлашћени диструбутер цигарета. Који би био мој мотив да поред тога,
организујем криминалну групу за кријумчарење цигарета?, рекао је Суботић, а затим
навео да је прва ситуација његове јавне осуде била у хрватском “Националу” 2001.
  
  - Ту су писали о мени, Зорану Ђинђићу и Мило Ђукановић. Ја сам био уцењиван од
Ратка Кнежевића и Иве Пуканића због тих текстова. Новинарка која је објавила те прве
чланке Јасна Бабић, недавно је признала како су настали ти текстови. Објавила је на
блогу да су је Кнежевић и Пуканић, послали у Београд код Александра Тијанића, и да је
он затим одвео у неку канцеларију Коштуничиног кабинета где јој је речено шта да
пише".

  

- Из посла са једном руском групом, зарадили смо 36 милиона евра. Мој део је био 24
милиона, и Беко ме је замолио да му позајмио мој део како би регулисао обавезе према
банкама. Није ми вратио тај новац, и сада ми то дугује, рекао је Суботић и навео да је
Беко, тим новцем затим куповао предузећа по Србији.

  

Објашњавајући посао куповине “Вечерњих новости”, Суботић је рекао да је на позив
премијера Ђинђића дошао у Србију, и почео контакте са медијском компанијом ВАЦ. 
  
  - Они су покушавали да купе акције “Вечерњих новости”, али то никако није могло да се
заврши до краја. Онда су мени дали мандат да то завшим, и ја сам ангажовао адвокатску
канцеларију. Ја нисам хтео да купим Новости, хтео сам да касније будем дистрибутер,
али Коштуничин кабинет то није желео. И онда се појављује Миша Беко. 
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Драги Мићовић, кум Дејана Михаилова је дошао код мене и рекао да хоће да ми помогне
око куповине Новости. Рекао ми је услове, да се трговина обави преко Мирослава
Мишковића и Мише Бека. То је био рекет државе. Предлог сам пренео представницима
ВАЦ-а, затим ме је Мићовић одвео код Мишковића. Из његове канцеларије су у том
моменту излазили Михајлов и шеф Коштуничиног кабинета. Унутра смо седели
Мишковић, Беко, Мићовић и ја.

  

Договор је био да се куповина обави и у року од 90 дана да се акције пребаце на мене, а
затим на ВАЦ. У ВАЦУ-у су ми, међутим тврдили да то није могуће, да Влада Србије
њима говори да ће акције бити продате само на тендеру, рекао је Суботић.

  

Дан после поништавања тендера, како каже Суботић, Мићовић је поново доашо код
њега и рекао да су Мишковић и Беко једини пут да ВАЦ преузме Новости.
  
  - Направили смо уговор, ангажовали компанију, која је требало да преузме акције, ВАЦ
је уплатио 24 милиона евра, а ја сам дао гаранције. Мишковић и Беко су тим новцем
купили Новости, и депоновали акције на своје компаније. После три месеца су били у
обавези да ВАЦ-у предају акције, али нису. Они се данас јавно појављују као власници, и
не стиде се да то признају. У септембру 2006. су требали да предају акције, и зато су
тада у Специјалном суду почели припрему процеса против НН особе, чији циљ сам био ја.
То су урадили да би мене избацили из посла. И то је почетак проблема које имам, рекао
је Суботић и навео да је Мићовићу за услуге дао пола милиона евра.

  

- Нашао сам се у вртлогу корупције, у којој више нисам могао да се снађем, рекао је
Суботић.

  

Станко Суботић каже да је процес који се у Србији води против њега монтиран, тврдећи
да му од почетка процеса није омогућено да се адекватно брани.

  

Специјални суд одбио је недавно јемство од 5 милиона евра које је Суботић понудио, што
он види као чињеницу да правосуђе не жели да он присуствује процесу.
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“Од почетка самог вођења тог процеса и предпроцесих радњи које су предузимане
против мене су вршене практично противправнерадње”, рекао је Суботић у емисији
"Између редова" на ТВ Б92.
  
  За Станком Суботићем Цанетом Србија је расписала међународну потерницу због
шверца цигарета и злоупотребе службеног положаја. Међутим, он тврди да је читав
поступак против њега од почетка монтиран и да он није ни имао прилику да изнесе своју
одбрану. 
  
  “2000. године ја сам био официјелни и званични дистибутер за регион Балкана. Док сам
био у Београду, ја сам имао фирму која се бавила легално тим послом, била
регистрована за то, имала на два гранична прелаза два малопродајна објекта, имала
право за велепродају унутар земље, имао сам већ ту привилегију да сам имао компанију
која је имала све лиценце за легално обављање те делатности", рекао је Суботић. 
  
  "Који би мој мотив био 95/96. да креирам организовану криминалну групу која ће се
бавити шверцом цигарета и кријумчарењем, а поред тога сам паралелно имао компанију
која се званично бавила тим и званично практично имала минималне дажбине према
држави официјално које је требала да плати”, наводи он. 
  
  "Политичка позадина и срж проблема"
  
  Суботић тврди да судски поступак против њега има политичку позадину, а да је "срж
проблема" у кабинету тадашњег премијера Војислава Коштунице. 
  
  “Прва ситуација у којој сам се нашао у јавној осуди су чланци хрватског Национала који
је освануо у пролеће 2001. године и два политичара који су били нападнути заједно са
мном су Зоран Ђинђић и Мило Ђукановић. Немојте ми, молим вас, рећи да то није
политички повод и да иза тога није стајала нека политичка групација", рекао је он. 
  
  "Да сам ја извршио неко кривично дело, са мном је лако било завршити посао. И ја сам,
значи, био лице које је било уцењивано од стране људи који су објавили први чланак о
мени - Ратко Кнежевић, Иво Пуканић и новине 'Национал'”, каже Суботић. 
  
  Он је подсетио да је недавно новинарка која је објавила прве чланке у хрватском
"Националу" о тој теми испричала како су настали ти чланци. 
  
  "Новинарка Јасна Бабић је на свом порталу Око признала како су настали ти први
чланци 'Национала', како је Ратко Кнежевић и тадашњи власник 'Национала' Иво
Пуканић - како су је послали код Александра Тијанића у Београд, како је тад водио у
кабинет, у ствари у неку канцеларију Војислава Коштунице и како је Војислав Коштуница
објашњавао и причао о наводном криминалу Зорана Ђинђића и Станка Суботића", рекао
је Суботић. 
  
  "Процес на бази фалсификата"
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  На питање да ли тврди да правосуђе води заверу против њега, Суботић каже: "Због
чега правосуђе онда не жели човека коме суди да присуствује процесу". 
  
  “Вођен је процес да би могли да дођу до тога да би могли да ми воде процес - они су
отворили процес у Специјалном тужилаштву 2006. године против НН лица, а у тој
документацији се јасно види да сам ја био циљ тог преткривичног процеса. То значи да
су тад годину дана прикупљали документацију, или боље речено - фалсификовали
документацију на бази које ми данас воде процес”, рекао је он. 
  
  “То су радили, саслушавали су сведоке и нису ни на који наћин омогућавали мојим
правницима да се укључе, да би могли да ме евентуално одбране”, навео је Суботић. 
  
  “Када је покренут процес против мене, ја сам у Србију долазио скоро свакога месеца,
они су имали могућност да ме контактирају када год су то хтели, међутим, они очигледно
нису мене желели у Србији. Они су желели да то покрену у моменту када ја нисам тамо,
пошто ја у Србији не живим годинама, значи 12 година живим у Швајцарској”, казао је он.

  
  “Они су покренули процес зато што знају да је процес класично монтиран, да су
документа која ме оптерећују фалсификована, да су сведоци који долазе на та суђења
лажна они нису хтели ни по коју цену да мени омогуће да могу са слободе да дођем и да
предложим своју одбрану”, рекао је Суботић. 
  
  Станко Суботић каже и да у прилог његовим тврдњама иде и то што је оптужен за,
како је навео, кивично дело злоупотребе службеног положаја у сопственој приватној
фирми од пре 15 година.

  

"Док је вођен преткривични поступак, знао сам за њега, пошто сам био у међувемену
рекетиран од стране министра унутрашњих послова, од стране многих пословних људи и
од људи који су учествовали у креирању тог процеса. Ја сам био упознат са тим
процесом до краја, ја сам им се нудио пошто нисам могао да верујем да се лажна
конструкција, лажна документација и лажни докази могу претворити у стварни процес
против мене", навео је он.

  

(Блиц, Б92)
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